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 Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, (dále jen DPP), se sídlem Sokolovská 217/42, 
Praha 9, IČO:00005886, obdržel dne 05.12.2022 Vaši žádost podle zákona č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ), v níž požadujete níže uvedené informace: 
 
 
„Potřeboval bych totiž nejen měsíčních data počtu chycených černých pasažérů mezi lety 2010-
2016, ale i měsíčních data celkových pasažérů (Ve výročních zprávách je řečeno, že tento počet 
vychází z monitorování APC). Druhou položku bych potřeboval mezi lety 2010-2021. 
 
 
V návaznosti na Váš uvedený dotaz Vám přílohou zasíláme požadované informace. Jako doprovodnou 
informaci uvádíme, že do roku 2012 měl DPP k dispozici pouze automatické počítání cestujících ze 
stanice Vysočanská – západ, v ostatních stanicích DPP prováděl pravidelně 4x ročně ruční sčítání se 
zapojením dozorčích stanic. Tato data dnes již nelze považovat za vypovídající. 
V letech 2013 – 2016 bylo automatické počítání cestujících postupně zaváděno do ostatních stanic 
metra, až do roku 2015 velmi pomalým tempem. Podstatná část stanic byla zautomatizována až v 
průběhu roku 2016. Ucelenými daty z metra tedy disponujeme až od 01.01.2017. 
 
 
 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

 
Pověřený k zastupování vedoucí odboru Právní 
 
 
Příloha: počet pasažérů v MHD bez platného jízdního dokladu v letech 2010 až 2016 
             celkový počet cestujících v letech 2010 až 2021 

 
 
 
 
 

Váš dopis značky / ze dne 05.12.2022 

naše značka 2022/76/900200 
ZN/14203/22 

vyřizuje / linka  

místo odeslání / dne Praha /28.12.2022 
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